Trondheim kommune

Saksframlegg
1.

Trondheim kino AS - Søknad om forlengelse av konsesjon for visning av film i næringsvirksomhet

2.

Endringer i delegeringsreglementet – myndighet til å avgjøre søknader om konsesjon for visning av
film, som skal gjelder for en avgrenset periode og gjelder visninger som ikke inngår i drift av
kinovirksomhet.

Arkivsaksnr.: 08/45960
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
1
Trondheim kino tildeles konsesjon for 5 år for kinodrift i Trondheim. Konsesjonen gjelder for de
kinoer selskapet disponerer pr. 01.07.09 til og med 30.06.14. Totalt antall seter begrenses oppad til
3 200.
2

Bystyret vedtar at Trondheim kino skal avgi rapport for hvordan kinoen oppfyller de kulturpolitiske
kravene som stilles i konsesjonsvilkårenes punkt 2 d hvert år gjennom styrets årsberetning.

3

Bystyret vedtar at det skal stilles krav til alle innehavere av konsesjon for visning av film i
næringsvirksomhet om at de skal avgi rapport om hvordan konsesjonsinnehaver oppfyller de
kulturpolitiske kravene som stilles i konsesjonsvilkårenes punkt 2 d hvert år gjennom styrets
årsberetning.

4

Bystyret vedtar følgende endringer i delegeringsreglementet vedrørende Lov om film og videogram:
”Bystyret delegerer likevel myndighet til å avgjøre søknader om konsesjon for visning av film
som skal gjelde for en avgrenset periode, og som gjelder visninger som ikke inngår i drift av
kino virksomhet, til formannskapet”
Formannskapet vedtar (under forutsetning av at bystyret vedtar delegering til formannskapet):
”Formannskapet delegerer sin myndighet til å avgjøre søknader om konsesjon for visning av
film som skal gjelde for en avgrenset periode, og som gjelder visninger som ikke inngår i drift
av kino virksomhet, til rådmannen.”

::: Sett inn innstillingen over denne linja
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... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
1. Søknad om forlengelse av konsesjon for visning av film i næringsvirksomhet i Prinsen og
Nova kinosenter.
a) Bakgrunn
I henhold til loven om film og videogram kan konsesjon for visning av film i næringsvirksomhet gis for inntil
5 år. Trondheim kino ble tildelt konsesjon for visning av film ved opprettelsen av kinoen som kommunalt
aksjeselskap vedtatt av bystyret i Sak Bnr. 0093/99 Framtidig organisering av Trondheim kino.
Konsesjonen ble forlenget med nye fem år i 2004 i bystyrets møte 29.04.04
Sak Bnr. 66/2004.
Trondheim kino har søkt om forlengelse av konsesjonen for visning av film i næringsvirksomhet i brev av
17.12. 08. Søknaden gjelder tidsrommet 01.07.09 til og med 30.06.14.
b) Fakta
I henhold til konsesjonsreglene, pkt. 2 a, (se vedlegg) skal konsesjonen gis til eier for det enkelte
fremvisningssted (eventuelt med fere saler) og kan ikke overdras til andre adresser ved flytting eller
utvidelse. Konsesjonen angir maksimalt antall publikumsplasser.
Trondheim kinos virksomhet gjelder Prinsen kinosenter Prinsens gate 2B og Nova Kinosenter Olav
Tryggvasons gate 5. Søknaden gjelder opptil 3 200 seter.
Konsesjonsvilkårenes pkt. 2d lyder som følger:
d.

Den som driver visning av film som hovednæring plikter å tilby et bredt utvalg av det som finnes på
markedet av norskspråklig film, barnefilm og importert film som gjenspeiler mangfoldet i
internasjonal filmproduksjon. Filmene skal velges ut etter kvalitetskriterier. Med dette mens at
filmene skal inneha en høy kunstnerisk standard innenfor sin sjanger.
Det skal legges vekt på å ha et tilbud til flest mulig mennesker i alle aldersgrupper
som ønsker å oppleve film.
Dersom disse betingelser ikke anses oppfylt, kan konsesjonsmyndigheten pålegge
konsesjonsinnehaveren å supplere sitt tilbud.

Trondheim kino rapporterer til eier om sin virksomhet i styrets årsberetning og eierskapsmeldinger.
I tillegg er det nylig foretatt en forvaltningsrevisjon av kulturpolitiske mål i Trondheim kino der
kommunerevisjonens vurdering er at filmtilbudet ved Trondheim kino har tilstrekkelig bredde og gjenspeiler
mangfoldet både i den nasjonale og internasjonale filmproduksjonen. Videre vurderes at Trondheim kino
arbeider systematisk innfor de rammene som finnes for å sikre et bredt og allsidig filmtilbud. Jeg viser her til
bystyrets behandling i møte 30.08.07 av Sak Bnr. 107/07 Forvaltningsrevisjon kulturpolitiske mål i
Trondheim kino AS, vedtak.
Konsesjonsreglene stiller ikke egne krav til hvordan rapportering for konsesjonsinnehaverne skal foregå.
Jeg vil derfor fremme forslag om at Trondheim kino skal avgi en årlig rapport om innfrielse av de
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kulturpolitiske kravene som stilles i konsesjonsvilkårenes punkt 2 d gjennom styrets årsberetning som
legges fram for Trondheim kommune.
c) Vurdering og konklusjon
Med henvisning til ovenstående rapportering og vurdering av Trondheim kinos virksomhet går det fram at
kinoen tilfredsstiller alle krav som stilles i kommunens konsesjonsvilkår. Jeg konkluderer derfor med at
konsesjonen forlenges for kinodrift i Nova og Prinsen kinosentra for en ny periode på fem år og med en
setekapasitet på opptil 3 200 seter.
Da det er behov for å etablere regelmessige rapporteringsrutiner vurderer jeg at dette kan gjøres på en
tilfredsstillende måte gjennom kinoens årsberetning. I dag er Trondheim kino den eneste
konsesjonsinnehaveren i Trondheim kommune. Da det i framtiden kan komme søknader fra andre
konsesjonssøkere vil jeg anbefale at bystyret vedtar dette som et prinsipp som skal gjelde for alle
konsesjonsinnehavere ved at dette stilles som krav ved en evt. tildeling av konsesjon.
2. Delegering av myndighet til å avgjøre søknader om konsesjon for visning av film, som
skal gjelder for en avgrenset periode og gjelder visninger som ikke inngår i drift av
kinovirksomhet.
a)

Sakens bakgrunn

Lov om film og videogram § 2 lyder:
” Framsyning og omsetning av film eller videogram i næring må ikkje skje utan løyve frå
kommunestyret eller den som kommunestyret har gitt fullmakt . Dette gjeld ikkje omsetning av film
eller videogram for vidareomsetning”
I Trondheim kommunes delegeringsreglement fremgår:
” Bystyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om film og videogram, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer, til formannskapet.
Unntatt fra delegering er myndighet til å gi konsesjon for visning av film, jf. Lov om film og
videogram § 2 første ledd første punktum ”
Delegering av myndighet til å avgjøre søknader om konsesjon for visning av film for en begrenset periode,
der søknaden gjelder visninger som ikke inngår i drift av kinovirksomhet
var tidligere delegert til formannskapet se sak 108/04 fra bystyret den 17.06.04. Denne myndigheten ble
imidlertid ikke delegert i nytt delegeringsreglement av 2007.
b)
Vurdering / Konklusjon
I denne type søknader innvilges konsesjon for en avgrenset periode og det anses hensiktsmessig at
rådmannen gis myndighet til å avgjøre disse søknadene.
Det vises for øvrig til sak 09/ 07442 om Kosmorama, hvor søknaden ble behandlet av formannskapet, satt
som bystyret.
På denne bakgrunn foreslår rådmannen følgende endring i delegeringsreglementet (endringer i kursiv):
FORMANNSKAPET
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” Bystyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om film og videogram, med de til enhver tid
gjeldende forskrifter og endringer, til formannskapet.
Unntatt fra delegering er myndighet til å gi konsesjon for visning av film, jf. Lov om film og videogram § 2
første ledd første punktum
Bystyret delegerer likevel myndighet til å avgjøre søknader om konsesjon for visning av film som
skal gjelde for en avgrenset periode og som gjelder visninger som ikke inngår i drift av kino
virksomhet, til formannskapet
RÅDMANNEN
Formannskapet delegerer sin myndighet til å avgjøre søknader om konsesjon for visning av film
som skal gjelde for en avgrenset periode og som gjelder visninger som ikke inngår i drift av kino
virksomhet, til rådmannen.
... Sett inn saksutredningen over denne linja

Rådmannen i Trondheim, 20.05.2009

Elin Rognes Solbu
kommunaldirektør

Kjersti Lerseth
Rådgiver
Janne Hafskjær
Rådgiver

Vedlegg: Konsesjonsvilkår for visning av film i næringsvirksomhet i Trondheim kommune
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